Inschrijfformulier Zomerkamp
De inschrijving vindt plaats op maandag 8 april tussen 19.00 en 20.00 uur in d`n Hazenkamp
Het inschrijfgeld bedraagt:
e
€ 25.00 voor het 1 kind - € 22.50 voor het 2e kind - € 20.00 voor het 3e kind uit hetzelfde gezin.
Naam
Adres
Geboortedatum
Mobiel Nummer
Bijzonderheden

:
:
:
:
:

Jongen / Meisje
Woonplaats
:
Telefoonnummer thuis :
Medicijnen
Ja / Nee

Mijn zoon / dochter gaat volgend schooljaar naar groep 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – VO
Mijn zoon / dochter blijft wel / niet slapen.
( Slapen is alleen toegestaan voor kinderen die naar groep 6–7–8 of het voortgezet onderwijs gaan )
Naam
Adres
Geboortedatum
Mobiel Nummer
Bijzonderheden

:
:
:
:
:

Jongen / Meisje
Woonplaats
:
Telefoonnummer thuis :
Medicijnen
Ja / Nee

Mijn zoon / dochter gaat volgend schooljaar naar groep 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – VO
Mijn zoon / dochter blijft wel / niet slapen.
( Slapen is alleen toegestaan voor kinderen die naar groep 6–7–8 of het voortgezet onderwijs gaan )

Voor de ouders
Ik ben bereid om zaterdag 10 augustus mee te helpen met opbouwen van het zomerkamp.
Naam ouder:
Telefoonnummer:
Mailadres:
Ik ben bereid om tijdens het zomerkamp mee te helpen met een spelletje.
Naam ouder:
Telefoonnummer:
Mailadres:
Aankruisen wat van toepassing is:











Maandag 12 augustus vossenjacht kleine groepen: 12.30uur aanwezig.
Maandag 12 augustus puzzelspel grote groepen: 12.30uur aanwezig.
Dinsdag 13 augustus zeskamp kleine groepen: 10.00uur aanwezig
Dinsdag 13 augustus zeskamp grote groepen: 12.30uur aanwezig
Dinsdag 13 augustus bosspel grote groepen: 10.00uur aanwezig
Dinsdag 13 augustus bosspel kleine groepen: 12.30uur aanwezig.
Dinsdag 13 augustus nachtspel grote groepen: 21:00 aanwezig.
Woensdag 14 augustus puzzelspel kleine groepen: 10.00uur aanwezig.
Maandag/dinsdag of woensdag bij de knutseltent: tijd word je nog over geïnformeerd.

Ik ben bereid om woensdag 14 augustus vanaf 15.00 uur te helpen met afbreken van het zomerkamp.
Naam ouder:
Telefoonnummer:
Mailadres:

Alvast Bedankt voor uw inschrijving!
Als we uw hulp kunnen gebruiken nemen we voor de zomervakantie contact met u op.
In de bossen van Sint Jozefoord zijn teken, wij nemen daarvoor alle benodigde voorzorgsmaatregelen,
wees als ouders ook alert! (Deelname aan het zomerkamp is op eigen risico.)

